
 
 
 
 

                                               

Utbildning i grupp- och teamcoaching 

- en heldag och två halvdagar 
 

 

Syfte och mål 
Du kommer få kunskaper och färdigheter i grupp- och teamcoaching. Du får verktyg för hur 
man coachar grupper och olika tekniker för att få gruppdeltagarna aktiverade samt praktisk 

träning i att leda gruppcoaching. 
 

 

Upplägg 
Utbildningen startar två dagar i april, fördelat på en halv- och heldag och avslutas med en 
halvdag i maj då deltagarna får fördjupning och uppföljning i grupp- och teamcoaching samt 
får tillfälle att reflektera över och få stöd i sin grupp- och teamcoachroll. 

  
  

För vem  
För dig som är utbildad coach (minst grundutbildning, 4 dagar) och vill lära dig mer om 

gruppcoaching. 
 

  

Ur innehållet 
-ICF:s teamcoachkompetenser  
-Skillnader och likheter mellan grupp och teamcoaching 

-Coachämne och mål  

-Process och metodik  
-Gruppcoachens roll  

-Om grupper och gruppdynamik  
-Gruppcoachtrappan   
-Fallgropar och utmaningar  

 
Coachträning, reflektion och diskussion  

 

Datum och tider 
20 april  13–17 i Stockholm 
21 april  08.30-16.00 i Stockholm 

11 maj  08.30-12.00 digitalt via zoom 
 

Avgift 
7 900 SEK exkl. moms per person  

  

Utbildare   
Anna-Karin Arenius är utbildningsansvarig på Skolcoacherna och har arbetat som 
professionell coach och utbildare i coachning i över 15 år. Hon är certifierad coach PCC, 

legitimerad grundskolelärare och har skrivit boken ”Coachning- ett verktyg för skolan”.   
 



Om Skolcoacherna 
Vi har lång erfarenhet av att utbilda i coaching i skolans värld, allt ifrån kortare seminarier till 
längre coachutbildningar. Vår längre coachutbildning är ackrediterad av International 
Coaching Federation (ICF) vilket innebär att den är godkänd och kvalitetssäkrad. 

  
I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser bland annat inom Skolverkets 

projekt ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Vi utbildar också i coachande 
ledarskap på olika myndigheter. 
  
 

Utbildningen ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er 

verksamhets behov. 

 

 

Kontaktuppgifter 

Helena Isakson 
070-779 62 71 
helena@skolcoacherna.se 

 

Anna-Karin Arenius 
073-673 52 90 
anna-karin@skolcoacherna.se 
 
 

Kontor och utbildningslokaler 

Medborgarplatsen 25,  Stockholm 
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